Brusel, 22. března 2017

Pro okamžité zveřejnění

ESN v Berlíně oslaví 30. výročí programu Erasmus
Od 20. do 24. dubna 2017 se v Berlíně uskuteční ESN Annual General Meeting,
největší a nejdůležitější výroční setkání celého networku.
Událost každoročně pořádá organizace Erasmus Student Network. Jakožto akce reprezentující
celou generaci Erasmu je AGM s více než 700 účastníky a dobrovolníky největší evropskou
studentskou konferencí zaměřující se na téma mobility studentů. Letošní ročník konference je
pořádán členy networku z Francie a Německa. Dějištěm celé události bude Berlín, což z něj na
čtyři dny učiní hlavní město Erasmu.
AGM Germany 2017 je tím speciálnější, neboť letos slavíme 30. výročí programu Erasmus. Na
počest této příležitosti bude uspořádána panelová diskuze na téma “Z cizinců přáteli aneb Tři
dekády Erasmus mobility”. Diskuze bude přístupná veřejnosti a zazní v rámci ní témata, která
nám například řeknou, jaké jsou důvody pro úspěchy programu Erasmus nebo jaká očekávání
mají studenti ohledně své budoucnosti.
Dalším klíčovým bodem berlínského AGM bude tzv. Veletrh mobility. Zástupci studentů ze
stovek evropských univerzit spolu se společnostmi jako je například Deutsche Börse Group
budou prezentovat možnosti práce, stáží a studia v zahraničí. Veletrh bude probíhat v pátek 21.
dubna od 11:00 do 17:00 v Henry Ford Building na Freie Universität Berlin. Všichni místní i
zahraniční studenti a žáci jsou srdečně zváni.
Státní tajemník pro vědu a výzkum v Berlíně a patron AGM Germany, Steffen Krach, o AGM
řekl:

“Vize jednotné Evropy musí být vždy myšlenkou jejích obyvatel a musí je sbližovat.
A to je přesně to, co Erasmus dělá tím nejlepším možným způsobem.”
Pro sledování události na sociálních sítích používejte označení #AGMgermany a #THISisESN.
Novinky budou zveřejňovány prostřednictvím facebook.com/AGMGermany2017 a
twitter.com/ESN_Int.

Erasmus Student Network je největší studentskou organizací v Evropě. Byla založena 16. října 1989 a
od roku 1990 se zavazuje podporovat a rozvíjet mezinárodní výměnu studentů. Působí na více než 900
univerzitách ve 40 zemích. Network se neustále vyvíjí a rozrůstá. S 15 000 aktivními členy a podporou
mentorů se o zahraniční studenty stará, jak nejlépe umí. V konečném součtu se v rámci ESN zapojuje
zhruba 34 000 mladých lidí, kteří každoročně nabízejí své služby 220 000 zahraničních studentů. Více
informací lze najít skrze ESN Media Kit.

Lukas Iwan

Gaffar Rampage

Head of Organising Committee AGM Germany
+ 49 1766 4816 872 | lukas.iwan@agm-germany.eu

Communication Manager ESN International
+32 470 472 225 | communication@esn.org

